
 

 

Opettajien kokemuksia rokotusosaamisen koulutuskokonaisuudesta 

 
 
Irmeli Nieminen Tampereen ammattikorkeakoulusta on opettanut rokottamista yli 10 vuotta sekä 
sairaanhoitajille että terveydenhoitajille. ”Vastailin rokottamiskoulutusta olevaan kyselyyn jo vuosia 
sitten, jolla kartoitettiin, miten kyseisen asian opetus toteutetaan eri ammattikorkeakouluissa. 
Ilmoittauduin heti pilotoijaksi kun kyseltiin innokkuutta osallistua.” 
 Irmelin mielestä tehtävät ovat hyviä ja keskeisiä. Kokonaisuus on oikein hyvä ja palvelee opettajien ja 
opiskelijoiden tarpeita. Hyvää on se, että verkko-opinnoilla tarjotaan luento-opetuksen rinnalle 
vaihtoehtoinen tapa opiskella. Kurssia voi myös hyvin käyttää luentojen tukena. Opiskelijat ovat olleet 
pääosin tyytyväisiä kurssiin. ”Suosittelen”, Irmeli kiteyttää. 
 
 
Sinikka Laine toimii lehtorina sosiaali- ja terveysalalla Saimaan ammattikorkeakoulussa 
Lappeenrannassa. Hän opettaa tulevia sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. 

 
Sinikka Laine 

”Tiimikokouksessamme sain kollegalta kopion ROKOKO-hankkeen marraskuun 2014 koulutuspäivästä 
Metropoliassa. Kiinnostuin kovasti mahdollisesta pilotointimahdollisuudesta. Olin yhteydessä hankkeen 
projektipäällikköön, yliopettaja Anne Nikulaan. Hänen ystävällisestä ja innostavasta sähköpostistaan sain 
paljon tietoa ja innostusta pilotointiin myös meidän koulussa.” 

Sinikka opettaa rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta perhe- ja yhteisöhoitotyön ja tartuntatautien 
torjunta -kurssin yhteydessä. Pilotoinnissa oli Rokotusosaamisen perusteet (2 op) toukokuussa 2015. 
Verkkokurssi tarjottiin kahdelle terveydenhoitajaryhmälle, joista 28 opiskelijaa suoritti kurssin 4 viikon 
aikana.                                                                                                                             

”Harkitessani pilottia tutustuin kurssin aiheisiin ja sisältöön silmäillen ja kurssi vaikutti monipuoliselle ja 
ammattitaitoisesti kootuksi. Moodle-alusta on käytössä oppimisalustana myös meidän koulussa ja näin 
ollen se on tuttu niin opettajille kuin opiskelijoille. Minusta Moodle-alusta on selkeä käyttää”. 

Sinikan mukaan verkko-opetuksen hyötynä on opiskelijan oman ajankäytön säätely. Kurssia voi tehdä 
missä vain nettiyhteydet pelaavat ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Materiaalit ja linkit ovat 
helposti löydettävissä. Kurssin sisältö innostaa myös hakemaan lisää tietoa yksityiskohdista ja uusista 
tutkimuksista.  

Opiskelijat olivat kiinnostuneita kurssista muissakin kuin terveydenhoitajaryhmissä. Lappeenrannassa 
sairaanhoitaja- ja ensihoitajaopiskelijat kiinnostuivat myös kurssista. ”Olemme tilanneet syksyksi 2015 
molemmat kurssit ja uskon, että innostuneita suorittajia riittää”, Sinikka lisää. 

 

 



 

 

 

 

Kurssi antaa opettajille uusia työmenetelmiä 

Irmeli ja Sinikka suosittelevat opintojaksoa lämpimästi! Rokotusosaaminen on erittäin tärkeänä 
sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammatillisessa toiminnassa. Hoitajalla on oltava asiallista ja 
tutkittua tietoa rokotusasioista. Asiakkaat ovat myös kovin kiinnostuneita omista ja lastensa 
rokotusasioista tänä päivänä. 

Kurssi antaa viimeisintä ja päivitettyä tietoa rokottamisesta ja antaa opettajalle uusia työmenetelmiä  
uudistaa kurssien sisältöjä. ”Itse odotan innokkaasti syksyn kurssien aukeamista ja opiskelijoiden 
suorituksia. Kurssit antavat hyvät valmiudet hoitajan rokotusosaamiseen, innostavat rokotusosaamiseen 
ja uuden tiedon etsimiseen”, Sinikka kiteyttää. 
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